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La oitavo do la artikoloj ĉi tlo publikigitaj no reprg 
zortas la oficialan opinion de A.E.A. Pri la artikoloj 
do, rse-pontecao la autoro) as».

Kiam, Jam eldonita kaj preta por dissen- 
do nia antaŭa numero, ni rimarkis forfalon 
de la koncernaj dato kaj numero, estie nia 
unua intenco tuj ripari la mankon per disi- 
gado de la folioj kaj eldonado de nova unua 
folio.

.Tia solvo forrabintU8 al niela valoran 
tempon, kiun ni Jam eluzintis Ĉe komposta- 
do de la numero. Do, ni decidis lasi la a- 
feron tian, kia ĝi estis. Unue, nia "valo- 
ra tempo" ne perdiĝas; due kaj kiel ofte 
okazas pri filatelaĵoj k,s., eble tia man- 
ko de dato kaj numero, tia "preseraro" kon- 
sistigos raraĵon, kiu plivalorigo3 tiun un- 
unuran sennumeran numeron de nia organo; 
trie, laste kaj plej grave, ni konstatos ĉu 
"entute oni legas nin!"

Ni supozis, ke se ĉiu ricevanto de nia 
gazeto atente kaj kun plena intereso trale- 
gas ĝin, nepre ni ricevus amason da leteroj 
Ĉu plendantaj pro la "fuŝaĵo", Ĉu postulan- 
taj pli da atentemo kaj zorgemo far la red- 
akcia stabo.

Sed...kio okazis? Nur la elstara, sagaca 
kaj akravida detektivo Al Zibajdo (komisaro 
de la Verda Komisarejo kaj ĉefe de ties ta- 
ĉmento Zamenhof) rimarkis nian eraron ( aŭ 
eble nur li legas nian gazeton?!).

Ĉu el tio ni devas konkludi, ke "entute 
oni NE legas nin"? Ankaŭ, kompreneble, po- 
vas okazi, ke niaj legantoj tidl atente, 
tiel senspire tralegas la interesplenan kaj 
atentokaptan enhavon de nia gazeto, ke ili 
Ja ne povas rimarki bagatelaĵojn, kiaj es- 
tas dato kaj numero, Ĉar "...Ja kio gravas 
es^as la enhavo!".

TIEL ESTU!
ADONIS.-
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Plenumanta unuaniman decidon da la estraro de nia Asocio, estia transdonitaj 

membrokartoj da «Honora Membro" al jenajt

S-ro. Alberto Men^ndez Gonzalez, veterana de nia E-Movada kiu longajn jarojn 

de aia vivo dediĉis al instruado de Esperanto!

S-ro» Alfredo Villa Gonzalez, sekretario da la Gljdn-a Urbodoma kaj filo de 

nia forpasinta elstara samideano Alfredo Villa y Villa, pro sia daŭra subteno aj 

nia urba Movado kaj malavara helpo al nia Asocio;

S-ro. Sacramento Collado Liana, emerita instruisto, kiu malgraŭ handikapo de 

grava okulmalsano, kiu lin suferigas, ĉar malhelpas al li kaj legi kaj skribi, 

sukcesas elturniĝi por daŭre propagandi Esperanton per verkado de artikoloj por 

publikigo en nia loka Jurnalaro»

= □ = 0 = 0=0 = 0= 0 = 0= 0 = 0 = 0= 0 = 0 = 0 = 0= 0 =0=0=0 =

En la monato Maja denove aŭdiĝis la voĉo de nia s-ano Dulio ArgOelles per la 

ondoj da Radio Gijdn. Li parolis i.a. pri la Jue eldonita nova lernolibro de Ea- 

peranto «Nuevo IU 6 todo da Esperanto por autodidactas 'y cl ase s", verkita de nia 

elstara samideano fernando De Diego kaj eldonita de "Haroldo de Esperanto",kaj 

pri la Historio da nia Astura Esperanto-Asocio,

= 0 = 0 = ŭ = 9 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = ŭ = 0 = 0 = 0 =

Ni havis la honoron Baluti s-ron Bpgumil UJlodarskl, pola samideano violonis- 

to de la filharmonia Orkestro da Lodz, kiu kun granda sukceso muzikludis en te- 

atro de Oviedo. Temas pri simpatia kaj lerta samideano, lektoro de Esperanto en 

la Universitato de Lodz, kun kiu ni vigle parolis pri diversaj temoj. BadaŬrin- 

de lia restado en nia urbo estia nur kelkhora, ĉar la Lodza Orkestro devia daŬ- 

rigi sian turneon tra Hispanio. Ni havis okazon lin saluti pro tio, ke la tuta 

ensemblo de la Orkestro tranoktis en hotelo de nia urbo»

Ankaŭ ni havia okazon saluti s-anon 3acques La Croise, el francio, kiu vizl- 

tis nian sidejon survoje al Santiaga de Compostala. Li astas 74-jara samideana 

el Montpelier, kiu vojaĝas petveture; klera parsono, kiu gajigis la etosan da 

nia kunveno per vigla babilado spicita de anekdotoj kaj serĉoj•

S . ADONIS,-

aOaOsOnOaOsOaO 30=0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0= 0 = 0=0 =
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jan ni publikigas du fotografaĵojn, kiujn ni ricevia ol Kubo, pario da la 
Antiloj, tiu bela insulo malproksima en la geografio, sed tute proksima an 
la karo kaj animo da plejmulte da hispanoj.

En la supra fotografaĵo eatas la urba konsilantara de Guajmaro, nome: S-ro 
Ricardo Salazar, Prezidanto kaj gvidanto de la Esperanto-Kurso akazinta en la 
Lernejo ”L.L. Zamenhof" de tiu urbo; S-rino. Neicy Galindo, Sekretariino pri 
financo; Leonel Gonzalez, Vicprezidanto, kaj Teobaldo Aregdn, Sekretario pri 

edukado.
malsupre eatas videblaj kvar membroj de la Esperantc-Hondo kaj parto de la 

Ekspozicio de Esperantejoj, arangita en la kadro de Kursfina Festo la 26-an 
de Februaro Ĉi jara. La kurson sukcese finis dekduo da gelernantoj, kiuj rice- 
vis ateston de Tria Nivelo. Venontnumere ni publikigos adresojn de la sukce- 
sintaj gelernantoj, kiuj deziras tutmonde korespondi. ADONIS.-
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Le-

la

La "Taĉmento Zamenhof", apartenanta al fli tiu Komisarejo, sukcesis aborti, 

gi la naskiĝon de lingvo terori sma grupeto, kies anoj montriĝis tre danĝeraj,Ĉar 

ili estis arestitaj, post kiam ili kuraĝis eniri en la defendajn areojn de la 

lingvo.Efektive, post zorge planitaj esploroj, niaj lingvodefendaj polioanoj a 

restis la jenajn ulojn»

La tiel nomatajn Ĉiutaga kaj Ofta, kiuj akompanataj do la tiel nomata 

gado, kiu ankaŭ estis arestita, kuraĝis aperi en la linioj 36® kaj 37® de 

paĝo 3, n-ro 30 de "HELECO", sen la deviga finaĵo "n".

La tiel nomata Nomata, kiu kuraĝis sin meti, ankaŭ sen la finaĵo "n", 

taŭ sinjoro Kiel, en la linio 16® de la paĝo 4 de la lasta numero de "HELECO". 

En tiu ĉi lasta n-ro mankas la indikoj de numero kaj monato, perforte forpreni^ 

taj de iu ankoraŭ nekonata teroristo.Niaj lingvodefendaj policanoj supozas, ke 

la aŭtoro sin kaŝas en la Ĉirkaŭaĵoj de la Ŝakto "Sotĉn", en El Entrego, kaj - 

esperas lin kapti tre baldaŭ.

Cetere, estis ankaŭ arestitaj de anoj de la "Taĉmento Zamenhof" 

fiuloj; en la lasta n-ro de "HELECO" :

Ia tiel nomata Distroj, kiu ofte estas rimarkinde videbla en la 

nia organo, en la loko apartenanta al S-ro Distraĵoj.

La tiel nomata Santjago, kiu alprenis la rolon de S-ro Santiago 

linio de la paĝo 2.

tiel nomata Monatoj, kiu ne kunportis la devigan finaĵon "n" 

de la paĝo 3.

tiel nomata Da, kiu okupas la lokon de S-ro El en la linio 22B de la - 

inter S-roj Tranĉaĵojn kaj Ruĝa, kaj iris poste al la linio 6® de la -

an-

la jenaj

teritorio

de

nio

en la 3B

en la li-La

25»

La 

paĝo 7,

paĝo 9 kaj tie uzurpis la lokon de S-ro Ca, inter S-roj Genro kaj Dioikaj.

La tiel nomata Al, kiu en la maldekstra malsupra parto de la paĝo 9, uzur 

la postenon de S-ro De.

Ia tiel nomataj Trifoja kaj Hurao, kiuj proprigis al si la lokon de la paro 

Trifoje kaj Hura! en la linioj 2» kaj 5® de la dekstra kolumno de la paĝo 1.

Doninte al ĉiuj la supre menciitaj deliktuloj po kvin batojn per la verda 

stelo (unu baton per ĉiu stelpinto), ili estis liberigitaj.

pis

IA KOMISARO

Al. Zibjades
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^Moderna Surstrata Teatraĵo
Scenejo: La kruciĝo de du stratoj.

Rolantoj:La genajbaroj, la stiristoj de du aŭtomobiloj kaj iliaj 
kunveturantoj. A

En

no

mi

eeeeeeeeeee

tiu somera tago la varmo estis forta kaj mi kaŝiĝis en la inter- 

de mia hejmo, kie regis relativa komforta temperaturo.Trankvile 

sidadis, kiam subite el la strato venis forta bruo.Mi eliris al 

strato por koni ĝian kaŭzon.Jen, alia trafikakcidento.

■f.

la

Malfermiĝas ĉiuj pordoj kaj la homoj eliras demandante samtempe,Kio 

okazis ? Ĉiuj parolas,ĉiuj demandas,ĉiuj deziras scii kio okazis.Cu 

estas grava la akcidento ? ĉu iu mortis ? ĉu estas vundita iu ? ĉu 

iu troviĝas en grava danĝero ? Kiom da kunvojaĝantoj estis en la aŭ 

tomobiloj ? ĉu estas du aŭ tri aŭtomobiloj, kiom ? Ĉu estas infanoj ? 

Ĉu jam oni telefonis la trafikpolicon, kaj la Ruĝan Krucon ?

NajbarinojI 

ii ps Unu najbari-
no al la alia

Malfermiĝas la fenestroj kaj balkonoj.Establiĝas pli supera konver- 

sacio.De fenestro al balkono, de balkono al fenestro senĉese estas 

plenvoĉa interdemandaro.

Kion vi vidas ? Ĉu vi vidas sangon ? Ĉu la vojaĝantoj ankoraŭ estas 

interne de la aŭtomobiloj ?

t; La
« ta

alparola— 
virino

De Ĝi tie mi vidas nenion, demandu al tiu, kiu troviĝas apud tiu fe. 

nestro - ŝi respondis.

La antaŭa de. 
M mandanta vi-
Vgi rino t fe La nova alpa. 
ffi rolata virino

Aŭskultu, aŭskultu, aŭdu min, du estas iu mortinto ? Cu estas viri- 

noj en tiuj aŭtomobiloj ?

Mi ne aŭdas bone, mi ne scias, kion vi diras. Verŝajne estas neniu 

grava vundita.

jd La demandan— 
ta virino

I

M Aliaj virinoj 
apud lafenes. 
troj kaj bai.

0 konoj

Ia stiristoj 
jak...................

Tiuj virinoj 

(Si forlasas

estas stultaj,

sian fenestron

nenion ili komprenas, nenion ili scias 

kaj malsupreniras al la strato).

S

Iĉiuj parolas, ĉiuj krias kaj ĉiuj malbe, 

la amason da homoj, kiuj troviĝas apud la aŭtomobiloj.En la fe- jj 

nestroj kaj balkonoj troviĝas neniu viro,.

Ili

nas

demandas sin reciproke.

El inter la homamaso eliras la stiristoj kaj iliaj akompanantoj.Ili 

estis: juna viro, du junaj virinoj (verŝajne fraŭlinoj) kaj mezaĝa, « 

laŭvide geedza paro.Neniu el ili estis vunditaj grave.Ili estis tre & 

nervozaj. $

Ne povas esti, ne povas esti, tiu junularo estas freneza, freneza^- |

sacio.De


li diris, kaj lia edzino aldonis: Ili atendas pri nenio, ili kuras, 

kuradas.(Verdajne Ĝi tiu paro estis la okupintoj de unu el la du ve- 

turiloj).

La juna viro Sed, kion vi diras gemaljunuloj ? Estas vi kiuj kulpas. Estas vi kiuj 

devis resti hejme manĝante la pansupon. ĉu vi ne vidas sur tiu muro 

tiun trafikan atentigiloj kiu tekstas - haltu - ? (la tute pravis). 

Do, mi 

grava, 

ŝajnas

rajtis, mi rajtas, vi estas la kulpulo. Feliĉe okazis nenio 

Ia asekura kompanio pagos. Alifoje atentu, avo, atentu,' avo, 

ke vi rioevis la kondukan permiskarton en iu lotumado.

maljuna vi Vi, junuloj, ĉiam rajtas, ĉiam rajtas, kaj nur pro tio,ke vi rajtas, j 

vi jam povas agi laŭ via plaĉo.Vi jam povas konduki kiel frenezuloj. }

juna viro

maljuna vi

Nu, mi ne volas diskuti, nek disputi. Do, montru al mi viajn dokumen i 

tojn kaj ni aranĝu la aferon aŭ, ĉu vi preferas alvoki |a trafikpoli. J 

oon ? — li demandis. ;; 

Ne, tute ne, ni mem aranĝos ĉion.

juna viro Mi tion komprenas, la afero estas malbona por vi, ĉar mi pravas.(lli . 

iras al la aŭtomobiloj, prenas dokumentojn kaj komencas skribi sur 

sojlo de fenestro). ;

Nu, ni devas "malglui" ĉi 

enŝoviĝinta en la kapoton 

la alvoko, aliaj preferas

apartigas la du aŭtomobilojn. Unu ne povas funkcii, la alia jes.

tiujn aŭtomobiloj, ĉar tiu havas la pordon 

de la alia aŭtomobilo. Iuj viroj aliĝas al 

babili kun la najbarinoj, sed finfine oni

Ig
•££ Iuj najba 
jta rinoj

Ĉiuj demandas al la tri virinoj, ĉu vi fartas bone ? Ĉu vi bezonas 

ion ? Iuj el ili alportas akvon, laŭdire tiun miraklan akvon nomata 1 

"Kamena akvo" • Alia alportas seĝojn.

fe" Iuj najba.
•ĝg rinoj (du 

aŭ tri)

g»
c® Virina ron- 
ildeto

Ci tiuj bonkoraj viroj sin pretas helpi la akcidentitajn fraŭlinojn, 

ili palpas la belulinojn por scii, ĉu ili havas iun oston rompitan . 

Versajne, la tuta korpo estas en bona ordo.Feliĉe, diras la helpemaj 

viroj. Eĉ unu el tiuj ĉi najbaroj diras al la fraŭlinoj, iru al mia 

hajmo kaj kuŝu sur la lito, kaj li komencas alvoki sian edzinon. Sed 

ne, la fraŭlinoj ne akceptas tiom dankindan oferon. Ciu homo helpas. 

Kia solidareco tiel imitinda !!

Oni ne povas vivi trankvile, diras unu.

Vi ja pravas respondas alia.
Tio de la aŭtomobiloj estas tre riska, diras alia, kaj ĉi aldonas: ĉu 

vi ne memoras pri tiu familio, kiu mortis en trafikakcidento pasintjĉi 

re ?

Pri kiu familio vi parolas ? - demandas alia.

Jes - Si respondas - tiu, kiu loĝis en strato............. (longega kaj deta-

la informado sekvas).Aliaj virinoj intervenas, la konversacio plilon- 

giĝas dum unu horo.............

l



li **
W Vira ronde.
1 ‘fc0

A

Mi jam diris' milfoje, ke tiu trafikindikilb' estas tre kaŝita, ĝi ne 

estas videbla - diras unu. fis

Sed, kion vi volas fari ? — aldonas alia.La urbestraro jam scias pri ® 

ĉi tiu problemo sed ili faras nenion.Estas multaj aŭtomobiloj (li mem‘ffi 

posedas du) - opinias alia.

Kaj malgraŭ tio, ke la benzino estas tre kara. - interyenas alia. . 
Maljunulo aldonas: la aŭtomobilojn oni parkumas sur la trotuaroj, mi ® 

ne scias kiamaniere iri piede surstrate. Iajn oni mortigos min.« £j|-

Ĝi tio de la aŭtomobiloj estas la pesto (li posedas neniun) - aldonas 

alia. (La konversacio plilongiĝas, plilongiĝas.............. ) SK.1
&

Ili jam moviĝas, promenetas. Neniu osto estas rompita. La akcidento 

ne estis grava. La aŭtomobilo de la geedza paro,estas tiu, kiu funk- 

cias kaj ili foriras. Ia tri gejunuloj foriras piede se ne kontentaj, m 

almenaŭ fieraj, ĉar ili pravas.

Unu fraŭlino havas parton de la pantalono disŝirita. 1 »4
ĉiu viro kompatas kaj rigardas ŝin. Kj

memoros.

j

La geakci, 
dentitoj 
foriras

Tri tagojn poste, sur la ŝoseo ankoraŭ troviĝas la frakasitaj vitroj 

kaj sur la trotuaro la feraĵoj.

Post unu monato, multaj el la vitropecoj, ankoraŭ troviĝas sur la ŝo. 

seo.

Tri monatojn pli malfrue, restas neniu signo pri la priparolita akci, 

dento.

Malgraŭ dio, malrapide, sed iom post iom, la genajbaroj reenhejmiĝas. 

La paco revenas. La akcidento ne estis grava kaj morgaŭ neniu ĝin re. jgĵ

La kvaran tagon, ĉifonisto kunprenas la feraĵojn. La kristaleroj res_ 

tas sur la Ŝoseo.

f!
Sur la strato restas kelkaj feraĵoj, kiuj antaŭe ornamis la aŭtomobi, «s 

lojn kaj restas ankaŭ multegaj kristalpecoj. ag

LUIS SERRANO PEREZ

SABADELL
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Del gallego al esperanto

UNHA NOITE 
NA EIRA DO TRIGO

IUN NOKTON SUR 
KAMP' DE TRITIKO

Unha noite na eira do trigo 
ao refreixo do branco luar 
unha nena choraba coitada 
os desdĉns dun ingrato galĉn

Afrixida e queixosa deda 
Xa no mundo non teho ninguĉn 
Vou morrer e non ven os meus ollos 
os ol li ho s do meu doce ben.
/ estes aies de mela n coi ia 
camihaban nas alas do vento
E-6 lamento repetia
Xa no mundo non teho ninguĉn. 
Noites eraras de pe sobre a popa 
dun aleve negreiro vapor 
emigrado camino de America 
vai o probe infeliz amador.

E ao mirar as xenti/s andurihas 
cara ĉ terra que deixa ao cruzar 
Quen poidera dar volta pensaba, 
Quen poidera con voseo voar. 
Mais as ave s e o barco fuxian 
Sen ouvir se u s amargos lamentos 
soio os ventos repetian 
Quen poidera con voseo voar.

Noites eraras de aromas e lua 
Desde entĉn que tristeza en vos hai 
pros que viron chorar unha nena 
pros que viron un barco marchar. 
Dun amor celestia! verdadero 
quedou soio de bagoas ĉ proba 
unha cova nun outeiro 
e un cadavre no fondo do mar.

Iun nokton sur kamp' de tritiko 
sub la freŝo de blanka lun-lum' 
Kun ĉagreno priploris knabino 
la forir' de /' amata junui'.

Inter ĝemoj kaj plor' ŝi plendadis: 
Restas tere neniu de mi
Mortos mi se mi ree ne vidos 
1'okuletojn de /'fora karu!'.
Kaj ĉi kriojn de melankolio 
forportadis flugiloj de Kvento
Nur la enoj ripetadis
"Restas tere neniu de mi".

Noktojn helajn starante sur poŭpo 
de leĝera vapora ŝipet' 
elmigra nte direkten de 1'Amerik' 
Ankaŭ ĝemas hamanta junui'.

Kaj vidante /' hirundojn flugantajn 
a! la lando lasita de li
Se mi povus turniĝi, "li pensis, 

- Se mi povus kunflugi kun vi.
.Sed la ŝip' kaj la birdoj fuĝadis 
Sen aŭskulti la plendojn amarajn 
Nur la ventoj ripetadis 
Se mi povus kunflugi kun vit.

Noktoj helaj de Iun' kaj parfumo 
Nun malĝojon vi portas kun vi 
Pro 1’memor' de ploranta knabino 
Pro 1'memor' de foriranta ŝip'. 
De ĉi amo sincera ka j pura 
restis nur en la homa memoro 
tombofoso sur monteto 
kaj kadavro en fundo de !'mar'.

Kontribuaĵo sendita de nia galega samideano duoble bona: Julio Bueno Bueno,

EL KIE, KIEN...?

Vojaĝantaj migr'bestoj 
kiuj flugas lasinte viajn nestojn 
KIEN VI IRAS?

Malkonataj frathomoj 
kiuj pasas ĉe ni inter la domoj 
KIE VI ESTAS?

L’Etera, mola vento 
kiu blovas kun dolĉa mildakcento 
EL KIE VENAS?

Sed, kial, Ve! ja soli, mi deziras ? 
Se mi mem ne komprenas
Kifn mi iras?
Kie mi estas?
El kie mi mem venas ?

G.KOLUNGA.
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da

da

daktiloj.

sukero.

pulvori gitaj migdaloj.g.

supkuleroj da maizfaruno.

4 ovoblankoj.

rompiĝema pasto.

iomete da rumo.

iomete da butero.

glacea sukero.

<3ĥ

‘3E’

Senkernigu la daktilojn kaj kvaronigu ilin. Metu ilin en pelveton 

kaj surverŝu rumon por kovri ilin kaj trompadu dum du horoj. Bategu la

I

■oji
o'

<-'■

<
o 
O

c
o

C»
o

f’ . . .
j£ ovoblankojn ĝis firmeco, enmiksu la migdalojn, maizfarunon, sukeron -

t, kaj daktilojn; interne kovru buterumitan bakujon per la rompiĝema pas- sfe 
. . . jE5

ite, to kaj ĝin plenigu per la miksajo. Baku en bakforno je mezalta tempera

fe turo dum 35 minutoj. Oni devas zorgi, ke la supraĵo ne tro inuite bruli. °i'£’ 
ĝu. Elprenu el la bakforno kaj surŝutu glacesukeron; remetu en la bak- Ie?

;Ĉ= fornon kaj baku ankoraŭ dum 2 minutoj. <5t>
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